
szerkesz.t z kovács szilvia

Cím: "Kiiltintisen angolokat, magyarokat és németeket kériink. .. "

Pápák, ferencesek és az Arany Horda

Magyar Ósttjrténeti K nyutár 34

Eredeti cím:

Fordította:

Kiadás helye
és éve:

Budapest, 2o2o

Kiadó: Balassi kiadó

oldalszárnz z6o

Nyelv: magyar

Copyright Kovács Szilvia, 2o2o

ISBN: 97B 98 456 o73 9

HU ISSN: l2I5-4024

Elektronikus
változat:

Példányszárn a
ktinyvtárban:

1

A kotet a nyugati, latin keresztény térítés torténetét tekinti át a Lg-r4. századi arany Horda
tertiletén. a címében szerepl idézet, a "Kiilonosen angolokat, magyarokat és németeket kértink..."
8y, a magyar Királyságból származ és az Arany Horda teriiletén térít ferences, Iiohanca testvér

r3zo-ban Baskíria kozeléb 1 írt leveléb l származik, amelyben a ferences rend élén álló minister
generalistól jabb tesfuéreket kér, hogy folytatni tudják a térítést a birodalomban. Az idézett rész
jól illusztrálja, ho8y a mas/ar ferencesek milyen fontos szerepet toltottek be a mongolok uralta
eurázsiai térség és kiilonosen az arany Horda tertiletén. A konyv a pápaság és a mongol Birodalom
7245 és a t4. század vége kozotti kapcsolatának bemutatása után a ferences térítés jelent ségét
vizsgálja, kiilonos tekintettel a Magyar Királyságból érkez térít kre. A ferencesek tevékenységét a
Ftiggelékben lev , magyarázatokkal ellátott ot latin nyelvíí forrás magyar fordítása tanrisítja. A
források mindegyikének van valamilyen magyar vonatkozása, koztiltik három kotettinkben
olvashat e| szór magyarul.

kovács szilvia a szegedi Tudománye$zetem Bcilcsészet- és Társadalomtudományi karának
adjunktusa, valamint az MTA-ELTE-SZTE selyemrit Kutatócsoport munkatársa. Erdekl dési
teriilete a kozépkori eurázsiai steppe nomád népeinek torténete.
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2o2o-ban



Tartalorrr

I}evezetés
kij s zti rre tnvilr,án ítás

,j, P \5,tG ES A \,{ONGOLOK KÖZÖTTI lvlISSZIÓK
rsz_ietrr-ek es hitetlenek . . .

.\ 1.]. századi teríto lerrdiilet el znényei . . . . . . . .

A nrongt_llok kozotti térités elmélete és a pápaság
A Cum htlra undecima bullák és a nrongolok. . . .

lV. Ince és a mongolok.
I\'. Irrce utódai a 14. szá,zad elejéig és a mongolok
A 1-1. század pápái és a mongolok kozotti térítés .

A nrongolok kozcltti missziók r,ége és a pápaság ,

arRI-:NCES TERÍTES AZ ARANY FIOI{DÁBAN
i:crencesek az Arany Horc{ában a 13, százacl nrásoclik telében

és a t.l. sz,az.ad elején
Özbeg kán és a terencesek. . .

Az artrny horclabeli missziók utolsó tázisa
Z.;irógondcllatok

: L_,GGELÉK
, L. ji>liirrs cttstos levele Kaíiliból (1287)

i t.)z neg kiitr í'ere,nceseknek adott jarligja l 31,l-bol
Ii]. io}ranca Httngarus levele t320-ból
i \-. Steph anus de Hurrgaria sze nve<lés torté rr ete

\ . Paschalis de Vittclria levele Almalikból (1338) . . .

}:ellraszrrált irodalorn
Névmutatti . . .

l5
.,.,16

11.... LL

.,..22
,...26
..,..t4
....60
,,..79

l2

87
l3l
165
173

. l8l

. IB7

. l92

. 203

. 21,5

, 223
, 245


